
Učitelj jutranjega varstva Tomislav Korošec 

Pazimo na naše otroke, saj so naš največji zaklad. 

JUTRANJE VARSTVO, 2.teden 

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020 

SELIVKE SE VRAČAJO 

 ponovijo katere so ptice selivke in zakaj  

 urijo se v različnih likovnih tehnikah  

  .    vedo, kaj pomeni, da se selivke vračajo 

 pogovor o pticah selivkah 

       poslušanje zgodbic o pticah 

Spoštovani starši, smo v izredni situaciji. Take še ni bilo v modernem svetu, kljub temu ne smemo 
pozabiti na naše najmlajše. V šoli bi jim v tem tednu pri jutranjem varstvu približali ptice selivke, ker so 
z vami doma vas prosimo, da vsak dan pogledate vsaj eno ptico pa bo teden naokoli. 

Pogovarjajte se z otroki o pticah selivkah, na računalniku ali telefonu poiščite naslednje linke, ki jih 
vidite spodaj ali pa pojdite na you tube in vpišite določeno ptico, pa naj poslušajo zvoke, naj vam ptice 
opišejo, povedo razliko med eno in drugo ptico… 

Naj ptico narišejo, vsak dan eno bo dovolj. 

Pojdite na prvi link spodaj in si z otrokom oglejte vsebino . Vzamite si čas za svojega otroka, vem da ga 
nimate, ampak par minut vsak dan za ptice se bo našlo. 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/3409 

Za pomoč sem vam poslal nekaj linkov, ker človek z leti pozabi kako ptico, vseh seveda tudi ni treba 
omeniti, tiste najbolj razširjene pa že. 

Za ptice je treba pozimi skrbeti, ker vse ne odletijo 

https://www.youtube.com/watch?v=2A-pC8iZ3wA 

Kmečka lastovka: https://www.youtube.com/watch?v=JfomrIn0HdQ 

Lastovke gnezdijo: https://www.youtube.com/watch?v=FjT51HxETtk 

Štorklja: https://www.youtube.com/watch?v=xpripCu2dZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=z9GVxbc1Q4Y 

Torej vsak dan nekaj minut za ptice selivke. Ob koncu tedna preverite, če so si kaj zapomnili. Dve ptici bosta 
čisto dovolj. Po navadi si zapomnijo lastovko in seveda štorkljo. Ti dve bi bilo lepo, če bi tudi narisali in 
prinesli ob koncu krize pokazat, da jih damo na vidno mesto v šoli. 

Po možnosti likovni izdelek fotografirajte s telefonom in pošljite učitelju Tomislavu na spodnji naslov. 
Ne bodite preveč kritični, ni vsak umetnik, moje ptice že ne želite videti, to so otroški izdelki in take 
tudi pričakujemo. Pohvalite jih in spodbujajte 

 tomo.korosec765@gmail.com 


